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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

Netradiční dárek připravily Kasejovice na sobotu 31. května zejména pro své mladší obyvatele u příležitosti oslav 130 let, které uplynuly od
jejich povýšení na město. Sobotní odpoledne tak mohli občané Kasejovic i
okolí strávit v areálu letního kina. Se svým programem zde na ně čekaly

28.ČERVNA 2008

 HRY BEZ HRANIC V HRADIŠTI

(II. ročník v sousedském
klání obcí Hradiště,
Nezdřeva, Mladého
Smolivce, Chanovic,
Oselec a města
Kasejovice více na str. 2)

5.ČERVENCE 2008
 SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
HRADIŠT Ě V HRADIŠTI

Na snímku děti ze souboru Notička během vystoupení při oslavách 130
Foto Libor Makrlík
let města v letním kině.

(780 let Hradiště
více na str. 8)

děti z oddělení Zajíčků a Vodníčků místní mateřské školky. Kromě nich se
o kulturní vystoupení postarali rovněž žáci nižšího stupně. Ti dlouhý čas
věnovali nácviku písniček, básniček a tanečků. Že jejich úsilí nebylo marOSLAVY 130. LET ZALOŽENÍ SBORU
né, se přítomní mohli přesvědčit na vlastní oči.
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Svůj talent a zálibu v moderní hudbě a tanci převedly žákyně druV KASEJOVICÍCH (více na str. 3)
hého stupně, které si pro toto odpoledne samostatně nacvičily vlastní číslo.
DOŽICKÁ TRAKTORIÁDA
Bez zájmu nezůstalo ani vystoupení starších žákyň v aerobiku. O tom, že
žáci kasejovické základní školy zvládají nejen tanec, zpěv a recitaci, ale
také hru na četné hudební nástroje, diváky přesvědčili členové Základní
(VI. ročník největších
umělecké školy Kasejovice a souboru Notička.
terénních závodů
Po kulturním vystoupení žáků místních škol se slova ujal Václav
v České republice
Červený, první náměstek hejtmana Plzeňského kraje a místostarosta Města
více na str. 4)
Kasejovice, který tak dětem a mládeži předal onen netradiční dárek
v podobě hokejbalového a dopravního hřiště. Novou sportovní plochu se
podařilo vybudovat Městu Kasejovice za finanční podpory Plzeňského
NEZDŘEVSKÝ TOUR DE OBLOUK
kraje. Zájemci o hokejbal tak budou moci trénovat přímo v Kasejovicích a
nejmladší děti budou mít zase příležitost naučit se dopravním předpisům
(XXI. ročník cyklovýletu po okolí)
na bezpečném místě. Dopravní hřiště budou moci kdykoliv navštěvovat
sami, v doprovodu rodičů či s mateřskou školou. Aby si jízdu na kole
mohlo vyzkoušet co nejvíce dětí, bylo za tímto účelem zakoupeno i několik jízdních kol. Možnost trénovat, kromě dosavadního fotbalu a florbalu,
také hokejbal, by měla přispět k řešení problému dnešní mládeže, jak  Děti za trest vymalovaly autobusovou
smysluplně využívat volný čas, žít zdravěji a předcházet tak nežádoucím
čekárnu
společenským jevům. Dostavbou tohoto hřiště tak byl dobudován rozsáhlý

V
Oselcích dokončili chodník
školní a sportovní areál, na který mohou být Kasejovice právem pyšné.
Kvalitu hřiště mohly přítomné děti vyzkoušet bezprostředně po  Pěškobusem po okolí Kasejovic aneb tipy
na výlet
jeho předání, kdy je maskot s podobou klauna pozval na oslavu jejich nad
Dorostenci
měli přeborníka na dosah
cházejícího svátku. Svůj den oslavily děti tradičně soutěžemi, mezi kterými nechyběly hod míčkem na cíl, kop na přesnost, opičí dráha či kolo štěs- Příští číslo Kasejovických novin vyjde 14.7.
tí s hodnotnými dárky.
dokončení na str. 3 2008. Příjem příspěvků KN č. 7/2008 do
30.6. 2008
-rkn-
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II. změny v rozpočtu města Kasejovice
BERE NA VĚDOMÍ:
 informativní zprávu o činnosti rady města
 zprávu starostky:
- zahájení letošních oslav 130. výročí povýšení Kasejovic na město dne 31.5. 2008
- ukončení výběrového řízení na cisternovou hasičRADA MĚSTA KASEJOVICE
skou stříkačku
SCHVALUJE:
- vyhlášení zakázky na zpracování lesního hospodář přidělit zakázku na montáž vrchní stavby hokejbalového hřišského plánu
tě v Kasejovicích za cenu 549 000 Kč firmě UHER COMPAvyhlášení
zakázky na akci: Oprava fasády a výměNY, Kouty 1290, 757 01 Valašské Meziříčí
řská škola Kasejovice
-rknna
oken
–
Mate
SOUHLASÍ:
 se Smlouvou o dílo č. 05052008 s firmou UHER COMPANY, Kouty 1290, 757 01 Valašské Meziříčí na montáž vrchní
stavby hokejbalového hřiště v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE:
SCHVALUJE:
 přidělit zakázku na Dodávku cisternové automobilové stříkačky s. r. o. THT Polička
 příspěvek na údržbu veřejného prostranství ve výši 25 000 Kč
SDH Řesanice, 7 000 Kč SDH Polánka, 5 000 Kč SDH
Kladrubce, 15 000 Kč SDH Újezd
 termín zasedání zastupitelstva na pondělí 26.5.2008 od 16.30h
JMENUJE:
 komisi pro výběrové řízení na Lesní hospodářský plán pro
lesní hospodářský celek Kasejovice na období od 1.1. 2010 ve
složení: M. Čápová – starostka města, Ing. V. Machovec –
lesní hospodář, J. Viktora – člen rady
 komisi pro výběrové řízení na akci „Oprava fasády a výměna
oken – Mateřská škola Kasejovice“ ve složení: M. Čápová –
starostka města, Z. Kučerová – odbor výstavby, S. Chára –
člen rady
POŽADUJE:
 předložit ze strany JSDH Kasejovice soupis dlouhodobě
zastaralé techniky a stanovit
nevyužívané
popřípadě
termín, do kterého budou uvolněny prostory v Mateřské
škole Kasejovice a Základní škole Kasejovice v současnosti
využívané JSDH Kasejovice
SOUHLASÍ:
 s Kupní smlouvou č. 026001 na dodávku cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – TATRA 818 4x4,2
POVĚŘUJE:
 starostku města jednáním s akciovou společností KAV Starý
Plzenec v souvislosti se změnou stávající smlouvy ve článku,
jenž ošetřuje podmínky stanovení ceny

STARÉ SPOTŘEBIČE NEJSOU ODPAD,
ZASLOUŽÍ SI RECYKLACI !
DO E-BOXU PATŘÍ:
drobné elektrospotřebiče — např.
vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony,
drobné počítačové vybavení, ….
DO E-BOXU NEPATŘÍ:
zářivky a výbojky, baterie a akumulátory

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE
SCHVALUJE:

UMÍSTĚNÍ:
přízemí radnice v Kasejovicích
www.asekol.cz
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dokončení ze str. 1
Na novém hřišti si pak děti mohly vyzkoušet střelbu na cíl,
nájezdy na brankáře nebo se projet na kole či koloběžce. Za každou

Hasiči z Kladrubec nezapomínají na staré tradice a uspořádali Staročeské máje s hudebním doprovodem obcí. Kapela zahrála na přání všem občanům u
jejich domu oblíbenou písničku, a tak si Staročeské
máje získaly okamžitě oblibu z řad občanů místních i
okolních.
Josef JIŘINEC

Průvod v obci Kladrubce

Foto –jj-

Sbor dobrovolných hasičů Kasejovice
zve širokou veřejnost na

V SOBOTU 5.ČERVENCE 2008
V dopoledních hodinách ukázka historické a současné
techniky před hasičskou zbrojnicí, odpoledne
ukázkové cvičení, slavnostní schůze sboru, večer
taneční zábava na sále Agrochovu
Kasejovice-Smolivec a. s.

Srdečně zveme širokou
veřejnost na druhý ročník
v sousedském klání obcí
Hradiště, Nezdřeva
Chanovic, Oselec,
Mladého Smolivce a
města Kasejovice

Na snímcích shora Ana Masec a Václav Zoubek, kolo štěstí obsluhované
Fota Libor Makrlík
Zdeňkem Chárou, účastníci oslav

soutěžní disciplínu čekala na děti sladká odměna a na místě
s občerstvením letní osvěžení v podobě nanuku.
Hojná účast na oslavách Kasejovic svědčí o tom, že poslední
květnové odpoledne se vydařilo. Za to patří dík nejen těm, kdo se na
přípravě této akce podíleli, ale také všem, kdo se ji rozhodli navštívit.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

od 14.00 h na místním hřišti
v Hradišti
Občerstvení zajištěno — zlatavý mok českých
pivovarů, oblíbené uzenářské výrobky a
jiné vesnické speciality
Hudba: „Tři cvrčci“, kteří zacvrkají až do rána.
Za pořádající obec Hradiště zvou organizátoři
sportovní akce
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TJ Sokol Starý Smolivec pořádá
od 13.00 h na hřišti ve Starém Smolivci
ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
 ověřovatele zápisu – Slavíček Miroslav, Šampalík Josef
SCHVALUJE:
 program zasedání
 vydání souhlasného stanovi ska
s připravovanou stavbou armaturní
stanice společnosti Čepro a. s. v k.ú.
Radošice pozemek č. 754/3 KN
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Čepro a.s.
ohledně odkupu pozemku pod armaturní stanicí
 pronájem Kulturního domu ve Starém Smolivci p. Provazníkovi, bytem Věšín, výše nájemného 2.500,-- Kč měsíčně
 navýšení ceny za odběr vody na 10 Kč/m3 a to od 1. 7.
2008
 rozpočtové opatření 2/2008
 zařazení území obce Mladý Smolivec do územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku a prohlašuje, že bylo
seznámeno se strategií MAS pro období 2007-2013
s názvem „Budoucnost založená na tradici“
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 4/08
 informaci o přípravě zadání lesního hospodářského plánu
 nákup fotoaparátu
Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec

V loňském roce jsme začali s úklidem a zkrášlováním autobusových čekáren ve všech obcích. Vymalovali
jsme je, natřeli staré lavičky, umístili odpadkové koše a někde i nové lavičky. Radost z vykonané práce netrvala dlouho. Vandalové nám zastávku u bytovek v Mladém Smolivci
již stihli krásně počmárat. Ale jako každý malíř, připojili ke
svému dílu i autorský podpis. To byla jejich osudová chyba,
která se jim vymstila. Starostka si všechny vzkazy přečetla,
podle autogramů vypátrala čtyři děvčata a autobusovou čekárnu jim nechala znovu vymalovat.
Děvčata souhlasila, čekárnu vymalovala a na otázku:
„Budete ještě čmárat tam, kde se to nesmí?,“ odpověděla:
„To teda ne, to byla hrozná makačka.“ Skončilo to jako
v každé pohádce. Zlo bylo po zásluze potrestáno. Budiž to
-emponaučení pro ostatní……
———————

—————

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří dobrovolně přispěli na sbírku Květinového
dne, která proběhla 14. 5. 2008.
-em-

Pro děti jsou připraveny nejrůznější
sportovní disciplíny, za které bude každé
dítě sladce odměněno a také odpolední
překvapení. Na závěr se budou opékat
vuřty. Srdečně všechny zveme !

Vždy kolem poloviny května se v naší školce scházíme, abychom společně
s rodiči dětí oslavili Den
matek. Po přivítání rodičů
děti
i ostatních hostů
přednášely a zpívaly barevné písničky a básničky.
Při hře Na pekaře mladší
děti zadělávaly těsto a ty
Na snímku vystoupení děti
Foto –sš- starší skládaly už hotové
upečené housky. Pak následoval blok básniček a písniček o maminkách. S barevnými
stuhami děti předvedly taneční improvizaci Barevní motýlci.
Na flétničky zahrály děti, které navštěvují kroužek Hrajeme si
s písničkou. Na závěr vystoupení předaly svým maminkám
-sšvelké barevné květiny a kolíček se srdíčkem pro štěstí.
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Prosíme chalupáře a chataře, aby zaplatili
poplatek za odvoz tříděného komunálního odpadu
do konce června 2008. Poplatek je 450 Kč.
Dále upozorňujeme opozdilce, kteří nemají
ještě zaplacené vodné a stočné, aby urychleně zaplatili. Stav vodoměru si každý přinese s sebou.
Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce

V letošním roce jsme dokončili druhou část chodníku po pravé
straně v Oselcích ve směru od Kotouně. Plzeňský kraj na tento chodník
přispěl částkou 250 tisíc korun. Vzhledem k vybudování nové komunikace Oselce — Chanovice počítáme i s větším provozem a tento chodník bude jistě bezpečný pro všechny chodce.
V loňském roce jsme postavili nové sociální zařízení v rekonstruované oselecké obecní hospodě, které bude mít společné topení s
Obecní úřad Oselce a Sbor dobrovolných
výčepem. Na přestavbu sálu a klubovny jsme žádali o dotaci Regionálhasičů pořádají v rámci pouťových slavností
ní odbor SZIF v Českých Budějovicích, ale nebyli jsme úspěšní. Nový
III. ročník soutěže ve skoku dalekém
výčep bude postaven spojením bývalé masny, chodby a kuchyně. Tento
výčep bude větší a světlejší. Má být dokončen do konce června a pouťová zábava, která připadá na sobotu 12. července, by neměla být tímto
ohrožena.
a IV. roční nohejbalového turnaje dvojic
Také jsme konečně započali s opravou kapličky u Řesanic. Zatím je okopaná a oprava bude dokončená do 15.července.
V Nové Vsi je připravený projekt na kanalizaci a ČOV. Nyní se
budou dělat tři překopy přes silnici. Od Plzeňského kraje nám byla
poskytnuta dotace 45 tisíc korun na ekologický projekt.
V Kotouni se též připravuje na kanalizaci a ČOV. Návrhy proPodmínky soutěže Oselecký klokánek
jektu jsou připraveny a je nutno vše dobře projednat. Plzeňský kraj
Kategorie a začátky:
poskytl dotaci na projekt 100 tisíc korun.
I. 9.30 žákyně a žáci předškolní a 1. třídy ZŠ (dálka
Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce
z místa snožno)
II. 10.00 žákyně a žáci 2. a 3. třídy ZŠ (dálka)
III. 10.30 žákyně a žáci 4. 5. třídy ZŠ (dálka)
IV. 11.00 žákyně 6.-7. třídy ZŠ a odpovídajících tříd
gymnázia (dálka)
V. 11.30 žáci 6.-7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd gymnázia (dálka)
VI. 14.00 žákyně 8.-9. třídy ZŠ a odpovídajících tříd
gymnázia (dálka)
VII. 14.30 žáci 8.-9. ZŠ a odpovídajících tříd gymnázia
(dálka)
Místo: sportovní hřiště v Oselcích u okálů
Přihlášky: na hřišti 15 minut před zahájením kategorie
Pravidla: Závodí se dle upravených pravidel atletiky.
Závodníci I.-IV. kategorie celkem 4 pokusy
Ceny: První 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcné
ceny, medaile a diplomy.
Podmínky turnaje Oselecké štěně
Na snímku dokončené chodníky v Oselcích
foto -mcZačátek: 9.30 h, prezence družstev v 9.00 h
Místo: víceúčelové sportovní hřiště u okálů, povrch
hřiště pískový
Soutěž rekreačních hráčů. V družstvu se mohou vystřídat max 3 hráči. Hraje se dle soutěžního řádu a pravidel
Českého nohejbalového svazu.
Systém bude určen dle počtu přihlášených družstev.
Zápasy se hrají na dva sety. Každý set do 10 bodů.
Přihlášky do 9.7. 2008 na Obecní úřad Oselce, 335 46
Oselce nebo emailem oselce@quick.cz, s udáním názvu
družstva, adresy a telefonu kapitána.
Vklad 100 Kč za družstvo — splatný u prezence
Dresování: Pořadatelé doporučují jednotné dresy obuv sportovní, kolíky zakázány
Občerstvení pro hráče i diváky bude zajištěno v prodejním stánku.
Ceny zajistí Obecní úřad Oselce
ění: Hráči se turnaje zúčastní na vlastní nebezUpozorn
Práce na rekonstrukci výčepu v obecní hospodě v Oselcích foto –mcpečí.
Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce
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92 let
89 let
87 let
86 let
82 let
79 let

78 let

77 let
76 let
75 let

74 let

73 let

72 let

71 let
65 let

60 let

Helena BENÁČKOVÁ
Kotouň
Kasejovice
Jaroslav VOŘÍŠEK
Mladý Smolivec
Marie KREJČÍKOVÁ
Anna MAŠKOVÁ
Přebudov
Annastázie KABÁTNÍKOVÁ Starý Smolivec
Václav DRNOCHOD
Újezd
Kladrubce
Vlasta JIŘINCOVÁ
Václav TOPINKA
Hradiště
Karel MATOUŠEK
Kasejovice
František LEDVINA
Kasejovice
Mladý Smolivec
Zdeňka SEDLÁČKOVÁ
Miloslava VACKOVÁ
Mladý Smolivec
Bohuslava TYRPEKLOVÁ Oselce
Josef VADLEJCH
Zahorčičky
Karel MAŠEK
Starý Smolivec
Polánka
Marie TŘEŠTÍKOVÁ
Anna BRAUNOVÁ
Hradiště
Josef CHLANDA
Nezdřev
Václav HOULÍK
Oselce
Marie HAJNÁ
Kladrubce
Anna CIGLEROVÁ
Kasejovice
Stanislav SLADKÝ
Kasejovice
Kasejovice
František JEDLIČKA
Řesanice
Věra ŠAMPALÍKOVÁ
Marie SKUHRAVÁ
Polánka
Alena VADLEJCHOVÁ
Zahorčičky
Josef MAREK
Hradiště
Životice
Jiřina ŠMÍDOVÁ
Adolf KARKULÍN
Kasejovice
Božena BAMBASOVÁ
Zahorčičky
Helena KECOVÁ
Dožice
Anna BÁRTOVÁ
Radošice
Marie CIKÁNOVÁ
Oselce
Dagmar HOJSOVÁ
Kasejovice
Jitka HOULÍKOVÁ
Kasejovice
Božena VIKTOROVÁ
Kasejovice
Jan ZAHRADNÍK
Kasejovice
Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ Starý Smolivec

Blahopřejeme !!!

DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME ZA KVĚTEN
81 let
Anna DŽISOVÁ
Nezdřev
79 let
Jan KRLIŠ
Nezdřev
77 let
Zdena KRLIŠOVÁ
Nezdřev
75 let
Josef URIÁNEK
Nezdřev
Nezdřev
65 let
Marie ČERVENÁ

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

Jan JÁRA, Kotouň
narozen 15.4. 2008
Jiří TORÁČ, Kasejovice
narozen 17.4. 2008
Kateřina ŠULCOVÁ, Bezděkov
narozena 28.4. 2008
Lucie SINGEROVÁ, Hradiště
narozena 7.5. 2008
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ROZLOUČILI JSME SE
Marie MĚŘIČKOVÁ, Kotouň
narozena 1925, zemřela 26.3. 2008
Miroslav VOCELKA, Polánka
narozen 1950, zemřel 29.4. 2008
Josef NETUŠIL, Řesanice
narozen 1951, zemřel 6.5. 2008
František ŠIŠKA, Oselce
narozen 1923, zemřel 8.5. 2008
Václav BOUŠE, Kladrubce
narozen 1933, zemřel 10.5. 2008
František ŠMOLÍK, Radošice
narozen 1919, zemřel 24.5. 2008

OSLAVILI ZLATOU SVATBU
7. června 2008
manželé Adolf a Emilie
KARKULÍNOVI
z Kasejovic a
manželé Václav a Helena
DRNKOVI z Újezdu
dne 14. června 2008
manželé Václav a Julie
Šollovi z Kasejovic

Srdečně blahopřejeme !

VÝPŮJČNÍ DOBA

PONDĚLÍ: 8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00
ÚTERÝ : 10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:




Naučná literatura pro dospělé:

Literatura pro děti a mládež:


Coulterová Catherine – Nebezpečná vášeň
Homesová A.M. – Tato kniha vám zachrání život
Javořická Vlasta – Děti panímámy Zlatuškové
McBain Ed - Noc kouzel zbavená
Obermannová Irena - Normální zázraky
Robertsová Nora - Věrná svému snu
Small Beatrice – Osudem pronásledovaná

David C. ISBY – Z posledních sil
Sucharová J., Hromádová L. – Vůně dobrot z podhůří
Šumavy - LÉTO

Řeháčková Věra – Jana a Dana aneb Když holky mají za
ušima
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-nf-
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Ačkoliv se v průvodcích o Kasejovicích příliš často nepíše, nabízí ony samotné i jejich široké okolí mnoho přírodních krás a architektonicky cenných památek jak světského tak sakrálního charakteru. Na tato místa je snadné zajet si autem, ale vzhledem k tomu, že
Kasejovice leží na železniční trati Nepomuk – Blatná a několikrát
denně zde projíždí autobus, lze je doporučit za dobrou výchozí základnu k podniknutí pěších výletů. Značené i neznačené turistické
cesty nás krásnou krajinou dovedou do míst s klasickou návsí, kterým dominuje kostelík či kaplička a jejich venkovský charakter dokreslují lidová stavení, zámečky, sochy, křížky, Boží muka a další
skvosty, jež nám zde zanechali naši předkové. Kam a kudy se vydat
na Kasejovicku napoví vybrané turistické trasy, které by pro mnohé
mohly být dobrým tipem na výlet.

Číslo 6; ročník XIII.

Panny Marie představuje jednolodní stavbu
s pravoúhle zakončeným presbytářem. Hlavnímu oltáři vévodí barokní socha Madony. Pod
východním průčelím kostela je v suterénu umístěna kostnice. Nedaleko Kotouně se v lese nachází novogotická kaplička s léčivým pramenem
Kloubovka, který se osvědčil při léčbě kloubového revmatismu. Léčivé účinky pramenité vody
uznával i léčitel páter František Ferda. Od Kloubovky pokračovat po zelené značce na nádraží.
Cesta nabízí mnoho pěkných pohledů na zdejší
krásnou zachovalou krajinu.

TRASA Č. 2 Kotouň (žst) – Kloubovka
TRASA Č. 1 Kasejovice (žst) – Polánka – Řesanice – Kotouň – Oselce – sv. Markéta – Mileč (žst), zelená
(žst), turisticky neznačená, délka 7 km, železniční trať 191.
turistická značka, délka 12 km, železniční
KASEJOVICE (žst) - od nádraží se vydat po silničce vedoucí do trať č. 190.

KOTOUŇ (žst) – po zelené turistické
značce se vydat na kraj lesa a lesní cestou pokračovat ke Kloubovce. Cesta dále pokračuje do
Oselec, kterým dominuje barokní zámek (je zde
umístěno střední odborné učiliště) s anglickým
parkem. Zámek nechal vystavět rod Jankovských
z Jankovic. V bočním křídle zámku se nachází
hranolová věž s kaplí a nástropními freskami
zobrazujícími české patrony. V budově obecního
úřadu je umístěno muzeum motocyklů. Architektonicky zajímavá je oselecká kapli čka
s dřevěnou zvoničkou a několik domovních štítů.
Zelená značka nás dále dovede kolem oselecké
lípy na návrší s barokním poutním kostelem
z roku 1691. Od sv. Markéty pokračovat do zastávky Mileč nebo ještě dále do obce. V Milči se
nachází barokní kaple sv. Petra a Pavla z roku
1764, přestavěná roku 1909. Na návsi stojí památná lípa stará 380 let, jejíž obvod kmene činí
502 cm. Cesta vede zčásti lesem a zčásti otevřeZ Řesanic cesta pokračuje po silnici, směr Oselce. U rybníka Lu- ným vlnitým terénem, který nabízí krásné výkavec odbočit doprava na polní cestu a kolem Širočího rybníka dojít do hledy do okolí.
Kotouně. Vesnici imponuje malebný barokní kostel Narození Panny Ma(pokračování příště)
rie. Kostel byl vybudován v letech 1703-1705 podle návrhu stavitele AnŠtěpánka LÖFFELMANNOVÁ
tonia de Maggi na místě původní svatyně, která shořela. Kostel Narození
Polánky – tzv. „topolová cesta“. Polánka – na návsi malá kaplička sv.
Matouše. Odtud po silnici do Řesanic – vesnici dominuje kostel Všech
svatých. Jedná se raně gotickou stavbu s románskými prvky postavenou
v letech 1240-1250 na návrší
nad areálem bývalé tvrze.
Kostel Všech svatých tvoří
obdélná loď s trojbokým pravoúhlým závěrem. V severní
části západního štítu k němu
p ř il éhá m oh utn á v ě ž .
V průběhu 18. století prošel
kostel barokní úpravou, díky
které
zde
došlo
k vzájemnému prolnutí goticNa snímku kostel Všech svatých v Řesanicích
kých prvků s prvky barokními. V kostelním interiéru se dochovalo 14 náhrobníků, z nichž nejstarší je
datován k roku 1577 a barokní oltář z roku 1754. Ačkoliv kostel není
volně přístupný, výjimkou je pouť na svátek Všech svatých, stojí za to
shlédnout tuto výjimečnou stavbu zvenku. Řesanice byly roku 1995 vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.

Červen 2008

Číslo 6; ročník XIII.

str. 8

V pátek devátého května se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili
hudebního výchovně-vzdělávacího pořadu, který pro ně byl nachystán
v kostele sv. Jakuba. S programem pro žáky zde vystoupil profesionální
varhaník J. Kubata. Ten všechny přítomné seznámil s historií a významem
varhan. Žáci se tak mohli dozvědět, že první varhany znali již staří Řekové,
že v devátém století si z Byzance nechal přivézt první varhany císař Karel
Veliký a že v Evropě je tento hudební nástroj známý více jak tisíc let.
Žáci se rovněž dozvěděli, jaké jsou největší a nejmenší varhany na světě,
jaká je jejich pořizovací cena, jak se dlouho se staví a ladí, z jakých jednotlivých částí se skládají, na jakém principu fungují, kdo je to varhaník a
varhanář a odkud se z varhan linou malebné tóny.
Mluvené slovo prokládal varhaník ukázkami hry na varhany. Žáci
tak měli možnost slyšet sílu a krásu nástroje králů, která se neztratila ani
v trošce rozladěnosti, kterou kasejovické varhany trpí. V závěru pořadu si
mohli všichni účastníci pořadu prohlédnout svatojakubský kostel z kůru a
vidět varhaníka přímo při hraní závěrečné improvizované skladby. Doufejme, že i tento nevšední zážitek žáky obohatil, neboť někteří z nich tak měli
příležitost slyšet varhany poprvé a zároveň si prohlédnout interiér kasejovického kostela.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice

Milí čtenáři, v minulém čísle Kasejovických novin jsem Vám, v
článku Automobil — pomocník či nepřítel ?, slíbil, že budeme u mne, v
klubu otevřených dveří (KOD), hledat odpověď na otázku, zda každý z
nás můžeme udělat něco proto, aby automobilů u nás, ale nejen u nás, jezdilo alespoň o trochu méně.
A tady je výsledek našeho hledání — jakési sedmero pravidel, které můžeme každý z nás ihned a lehce realizovat:
1. Automobil využívám jen v nejnutnějších případech a není-li jiná možnost.
2. Chodím pěšky.
3. Jezdím na kole.
4. Využívám hromadnou dopravu, hlavně železnici.
5. Nakupuji přednostně zboží od co nejbližších výrobců a pěstitelů, nepodílím se tak na zbytečném převážení.
6. Využívám především místní služby a obchody, zbytečně nikam nejezdím.
7. Sázím stromy a pečuji o ně. Čistí vzduch a odhlučňují.
K tomuto sedmeru jsme ještě na internetu našli celorepublikovou
petici ANTIKAMIONY, adresovanou vládě a Parlamentu České republiky,
která vyzývá k celoročnímu omezení jízdy kamiónů o víkendech, využití
dopravy po železnici a k urychlenému zavedení elektronického mýtného
pro všechny nákladní automobily pro celou silniční síť.
Protože coby obyvatelé Kasejovic či žáci kasejovické školy moc
dobře víme, jaké „potěšení“ nám kamionová a nákladní doprava přináší,
okamžitě jsme se rozhodli k petici se připojit.
Celé záležitosti se iniciativně ujal Luboš Darda, text petice namnožil a spolu s Kačkou Dardovou a Petrou Pohankovou rozjeli podpisovou
akci v Kasejovicích. V Bezděkově se úkolu chopil M. Vařeka, v Předmíři
J. Forejt a L. Solarová, v Budislavicích V. Nachtman, v Radošicích L.
Hlinková, v Životicích se chystá V. Novotný, v Nezdřevě V. Červený a
zapojí se i další moji kamarádi v dalších obcích. V současnosti již získali
více než 300 podpisů. Moc Vám všem děkují ze pěkné přijetí a podporu.
Petici s podpisy pošleme během června do Prahy na kontaktní adresu, aby
pak byla předána vládě a Parlamentu ČR. Petici je možno podepsat i v
Klubu otevřených dveří v Kasejovicích v pondělí, středu, čtvrtek od 13.00
do 16.00 hodin.

Takže milí čtenáři, až nebudeme zase
moci pro neskutečně hustý provoz přejít hlavní
silnici, až budeme prchat do klidných míst před
všudypřítomným neustálým hlukem z automobilů, až budeme opět utírat svá zaprášená okna
a domky, až budeme nedobrovolně „inhalovat“
koktejl vzduchu, prachu a výfukových zplodin
(bohužel velmi často vylepšených některými
našimi gurmány o rakovinotvorné ingredience
ze spalovaných plastů či jiného odpadu), pak
nepropadejme beznaději, protože každý z nás
máme možnost, i když zdánlivě nepatrnou,
něco s tím udělat. K tomu nechť nám nechybí
vůle a vytrvalost !
S opětovným pozdravem Za silnice klidnější a zdravější a s přáním pěkného léta
Váš KOD

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov
pořádá

V LETNÍM KINĚ V BEZDĚKOVĚ
K tanci a poslechu hraje hudební
skupina ASFALT
Začátek ve 20.00 h

Vás srdečně zve na

Program:
12.00-12.30 Prezence na návsi
12.30-13.15 Mše svatá
13.15-13.30 Položení věnce u pomníku padlých
13.30-14.00 Pochod s hudbou na hřiště
14.00-14.15 Projev starosty obce Hradiště
14.15-15.00 Kulturní program
15.00 –…… Taneční zábava Ungrovanka
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V sobotu se tým dorostu TJ Sokol Kasejovice utkal se soupeřem
z Chotěšova o první místo v Okresním přeboru Plzeň-jih a zároveň o
postup do kraje. Naši si přeborníka z venku bohužel nepřivezli, ale i tak
bude jistě mnohé zajímat cesta týmu na přední příčky tabulky. Za prvními dojmy z utkání a konce sezóny jsme se vypravili za trenérkou Janou Spourovou.
Dnešní zápas vám bohužel nevyšel, přestože naši byli na hřišti soupeře evidentně lepší. Jak vidíte vy z pozice trenéra poslední
zápas sezóny ?
Zápas se mi hodnotí velice těžce, jelikož pro nás nedopadl, jak
jsme si všichni přáli. Stačil nám jediný bod, abychom slavili postup do
vyšší soutěže. Výsledek je pro nás velice krutý, jelikož neodpovídá
průběhu zápasu, ale hraje se na góly, takže musíme porážku přijmout.
Odehráli jsme dobře první poločas, výborně jsme zvládli defenzivu,
soupeře jsme nepustili do žádné vyložené šance. Naopak my jsme si

Na snímku vpředu Kája Flandera z týmu dorostu TJ Sokola Kasejovice
foto -vhproti soupeři z Chotěšova

gólové šance dokázali vytvořit, ale svými zákroky podržel soupeře gólman a samozřejmě nám v zakončení chybělo i to potřebné štěstí. Přišla
pro nás osudová 68. minuta, kdy se soupeř ujal vedení po standardní
situaci. Nezbývalo už moc času, museli jsme otevřít hru a pokusit se
alespoň o vyrovnání, ale bohužel jsme inkasovali podruhé. Odehráli

Na snímku dorostenci TJ Sokol Kasejovice s týmem Chotěšova

foto -vh-

jsme kvalitní utkání, které vyhrál šťastnější tým, ale určitě ne lepší . . .

Číslo 6; ročník XIII.

Potvrdilo se, že fotbal opravdu nemá někdy logiku.
Nemáme se vůbec za co stydět, kluci pro postup
udělali maximum, ale bohužel to nevyšlo. Velké
poděkování patří fanouškům, kteří nám na půdě
soupeře vytvořili skvělou atmosféru a podrželi nás
i v té nejtěžší chvíli. Všem hráčům moc děkuji
nejen za tento zápas, ale za celou sezónu vůbec,
jsem na ně hrdá a moc ráda, že jsem dostala šanci
trénovat tak fantastickou partu kluků. Teď jsou
určitě dost zklamaní, ale postupem času jim dojde,
že odvedli kvalitní práci.
Kluci, jenž tvoří základ týmu trénujete
od „mala“ a právě s nimi jste v žácích slavila
dvakrát přeborníka okresu a vždy jste se vzdali
postupu. Nemyslíte, že právě nyní, kdy jste
chtěli postoupit, mohla nervozita, ale i závazek
hráčů k týmu, kluky na hřišti do jisté míry svazovat ?
Přeborníka okresu jsem s nimi slavila pouze jednou, bylo to v sezóně 2001 – 2002. Pak byli
někteří přeborníky ještě v sezóně 2004-2005, ale to
už jsem v roli trenérky působila u dorostu. Je fakt,
že si všichni důležitost zápasu uvědomovali a určitá nervozita tam na začátku zápasu určitě byla, ale
nemyslím si, že by se nějak na výkonu týmu podepsala.
Tuto sezónou vám zároveň odchází pět
hráčů do muž ů. Myslíte si, že příští rok bude
reálné bojovat opět o přední místa v tabulce ?
Loučení bude pro mě emotivní, protože
znám kluky od doby svých fotbalových začátků.
Bude těžké je nahradit, končí téměř celá osa týmu,
ale i ti hráči, co zůstávají, mají své kvality a věřím,
že společně s příchozími hráči z žáků se vynasnaží
navázat na úspěchy současného dorostu. Zda to
bude stačit, ukáže až příští sezóna. Ostatní týmy
budou určitě řešit situaci s odchodem hráčů stejně
jako my.
Zmínili jsme se o týmu muž ů. Víme, že
situace v týmu v poslední sezóně není příliš ideální a s tím možná korespondují i výsledky.
Myslíte si, že injekce v podobě prvních dorostenců a dalších, v letech nejbližších, nám dává
určitou naději na to hrát vyšší soutěž ?
K situaci v týmu mužů a k výsledkům se
nemůžu vyjádřit, jsem trenérka dorostu, ale své
svěřence v zápasech samozřejmě sleduji. Co se
týká prvních dorostenců v kategorii dospělých?
Pokud se tahle parta kluků dorostu udrží pohromadě a v budoucnu se v mužích opět sejde, správně
se vyváží mládí se zkušeností, tak tam naděje určitě je. Věřím, že zkušení hráči, kteří tam teď jsou,
jim rádi pomohou.
Ještě se vrátím k zápasu v Chotěšově. Na
tento zápas vás doprovodila z Kasejovic pěkná
skupinka fanoušků, kteří si to s týmem dorostu
opravdu užili, i přestože se domů ten vysněný
přeborník nepřivezl. Jak jste vy, ale i hráči,
vnímali jejich přítomnost ?
Byla jsem překvapená nejen já, ale i kluci
hned na srazu, kolik fanoušků nás jede povzbudit.
pokračování na str. 10
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 Prodám dvě kůzlata vhodná i k cho-

vu. Tel. 371 595 697 po 16.00 h
———————————————— Prodám vlek za traktor 3,5 tuny, ruční
sklápění, bez SPZ. Cena dohodou. Tel.
605 551 061
————————————————
 Prodám starší dřevěná otočná okna
včetně rámů (bílá barva) 4 ks 120x150
a 1 ks 150x150. Levně tel. 775 230
542
———————————–———— Koupím piano v dobrém stavu. Tel.
608 577 872
———————————————— Prodám os. aut. ŠKODA 120 L s
platnou STK do 6/09 v dobrém stavu.
Cena dohodou. Tel. 723 678 769 večer.
———————————————— Prodám ŠKODU Felicii 1,3 mpi, r. v.
1999, zelená metalíza, najeto 107 tis.
km, výborný stav, lehký tuning, foto
možné zaslat mailem, cena 60 tis. Kč.
Tel. 731 24 21 82

Na snímcích dole fanoušci z Kasejovic na zápase dorostu Chotěšov–
Kasejovice 8.6. 2008
Fota Vendula Hrachovcová

Fandové byli dokonale sehraní a připravení – stejná trička, vlajky, houkačky, nádhera. Jak jsem se již zmínila, vytvořili nám skvělou atmosféru a cítili jsme jejich podporu nejen během zápasu, ale i na cestě domů, kdy jsme jí nejvíc potřebovali. Patří
jim za to velký dík. Moc nás mrzí, že jsme se jim nedokázali odměnit vítězstvím.
V kabině jsem cítila, že kluci cítí odpovědnost i vůči nim a to je na sportu to krásné.
Děkujeme trenérce dorostu Janě Spourové za odpovědi a přejeme jí i hráčům
-mrještě hodně sportovních úspěchů.

Na snímku zprava vpředu David Rezek a Zdeněk Rezek proti soupeři z Chotěšova

Společnost VISHAY Electronic spol. s
r. o., jeden z největších světových výrobců elektronických součástek, hledá pro
svůj výrobní závod ESTA, Paštická 1243,
388 01 Blatná, zaměstnance na vedoucí
pozice:

• výrobní technolog
– VŠ elektro-tech. zam., znalost NJ, popř. AJ,

• manažer výrobního plánování

– VŠ technicko-ekon. zam, podmínka aktivní znalost NJ,
– znalost SAP výhodou.
Nástupní plat 20-30 tis.Kč dle praxe a zkušeností. Zájemci
mohou volat na tel. č. 383 455 511, nabídky se životopisem
zasílejte na jaroslav.zelenka@vishay.com .
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